Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic
ul. B. Prusa 78 50-318 Wrocław – tel.. 0/71/322 70 82
e-mal : jgondro@salezjanie.pl

Drodzy Salezjanie Współpracownicy i Salezjanki Współpracownice !
Prow. Św. Jana Bosko – Wrocław

Bardzo serdecznie pozdrawiam Wszystkich należący do Stowarzyszenia
Salezjanów
Współpracowników
naszej
prowincji.
Pełnicie
różne
odpowiedzialności, ale zjednoczeni jesteście jednym posłannictwem w duchu
ks. Bosko.
Dziękuję bardzo Wszystkim na czele z ks. Inspektorem, którzy wzięli
udział w dniu 25.10.br. w formacyjnym dniu skupienia. Szczególne słowa
podziękowania kieruję do rady inspektorialnej SSW na czele z koordynatorem
prow. Krzysztofem Kuczerą oraz do osób złączonych ze Stowarzyszeniem, ale
także pracujących w naszym salezjańskim gimnazjum.
Wszyscy starali się stworzyć normalne warunku do realizacji zamierzeń
związanych z wspomnianym dniem.
Tym bardziej sobie to wszystko cenię, ponieważ nie mogłem być z Wami, z
powodu pobytu w szpitalu. Dziękuję za pozdrowienia i modlitwy.
W porozumieniu z ks. Inspektorem Bolesławem Kaźmierczakiem, pragnę
zaprosić Wszystkich, ale szczególnie wspólnoty wrocławskie i te z pobliża na
spotkanie z ks. Radcą naszego Regionu – ks. Stefanem Turalskym.
Spotkanie odbędzie się dnia 22.11.2008 roku, początek o godz. 12.00, w kościele
Najśw. Serca Pana Jezusa we Wrocławiu Pl. Grunwaldzki 3
W programie
Msza św. dla rodziny salezjańskiej,
Wspólny posiłek
oraz
spotkanie formacyjne
Za liturgię odpowiedzialna jest wspólnota SSW przy SDB we Wrocławiu
par. św. Michała./ koordynatorka Dorota Dorosz/
Ze względów organizacyjnych serdecznie proszę, aby dnia 14.11.br.,
przekazać odpowiedzialnie liczbę osób, które wybiorą się na spotkanie.
Informacje tę proszę przekazać na wskazanych u góry mój telefon lub adres
e-mailowy. Bardzo o to proszę.
Pozostaję w łączności z Ukochanymi Salezjanami Współpracownikami .
Ks.Jan Gondro
Delegat inspektorialny SSW

P.S.
Drodzy Salezjanie Współpracownicy!
Przeżywamy miesiąc listopad, w którym Kościół modli się za
zmarłych. W ostatnich dniach Bóg powołał do siebie wielu naszych bliskich
salezjanów, jak ks. Stanisława Semika, ks. Bpa Adama Śmigielskiego , z
naszej wspólnoty wrocławskiej ks. Ignacego Babulę, młodego salezjanina
ks. Grzegorza Szczypińskiego, a także wielu świeckich z rodziny
salezjańskiej. Wszyscy mają żywo w pamięci kim oni byli dla naszego
Stowarzyszenia, szczególnie
ś.p. ks. Stasiu Semik, który pełniąc posługę przełożonego prow. św.
Jana Bosko przez 6 lat /1992-1998/ uczynił wszystko, aby Salezjanie
Współpracownicy mieli swoje godne miejsce w rodzinie salezjańskiej.
ś.p. Ks. Bp Adam Śmigielski, któremu posługa w wymiarze Kościoła
Powszechnego nie przeszkodziła , aby być z nami na Kongresie Krajowym
na Jasnej Górze, na Kongresie Regionalnym w Oświęcimiu, gdzie poświęcił
nasz św. znak sztandar Stowarzyszenia.
Wszyscy pamiętają dzień wdzięczności w Sosnowcu 20.02. 2008 roku,
dziękowaliśmy Bogu za Jego 50-cio lecie Kapłaństwa. Był wówczas z nami
ponad 4 godz.
Było nas 108 osób w tym 18 salezjanów.
Myślę, że mam tytuł , aby poprosić Was gorąco o modlitwy za TYCH
DROGICH ZMARŁYCH, proszę Was także, aby każda wspólnota zamówiła
za nich mszę św., wiem też ,że wiele wspólnot to uczyniło „Bóg zapłać.”
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie !

Ks. Jan Gondro
Delegat inspektorialny SSW

